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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian  

 Gerakan reformasi mengedepankan beberapa tuntutan penting antara lain 

mendesak pemerintah meningkatkan kinerja, memberantas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN) serta pelaksanaan praktek pemerintah yang Good Governance 

dan Clean Government. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 

(good government governance) pemerintah perlu berupaya untuk melakukan 

perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangannya. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang 

mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai 

oleh pemerintah, warga Negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dalam suatu Negara. 

 Pada masa memasuki reformasi di Indonesia terjadi pengelolaan karena 

system penyelenggaraan pemerintahan yang mendasarkan pada konstitusi 

perundangan sebelumnya terutama produk – produk pemerintah Orde Baru yang 

dinilai tidak cocok dengan dinamika perkembangan masyarakat. Reformasi 

penyelenggara pemerintahan mutlak diperlukan, karena pemerintahan masa lalu 

mengandung berbagai masalah moral lainnya. Oleh karena itu adanya perubahan 

sistem pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan 
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adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut diharapkan ada pembangunan 

yang merata di setiap daerah, sehingga pembangunan yang tadinya dilaksanakan 

secara terpusat diberikan kepada daerah untuk mengaturnya. Pembagian 

kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang 

dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

kemudian pada perkembangan selanjutnya berubah menjadi Undang - Undang 

No. 32 Tahun 2004 yang telah diganti menjadi Undang - Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang  No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi Undang - Undang No. 

33 Tahun 2004. Dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif 

sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya 

bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai 

dengan prioritas dana aspirasi masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap cara – cara mempertanggungjawabkan keuangan 

pusat, dan khususnya daerah. 

 Sejalan dengan tuntutan reformasi disegala bidang pengelolaan keuangan 

daerah pun mengalami reformasi. Tuntutan masyarakat era reformasi terhadap 

pelayanan publik yang ekonomi, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan 

responsif semakin besar. Keleluasaan penggunaan dana – dana yang telah 

meningkat cukup signifikan harus mendapatkan pengelolaan yang cukup baik. 

Salah satu prinsip dalam mewujudkan Good Governance adalah adanya 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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 Membahas  mengenai akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses 

pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang harus benar – benar 

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait 

dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya. 

Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) adalah laporan 

keuangan daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun ciri – ciri dari akuntabilitas yang 

efektif antara lain : 1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti 

tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan 

yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan BUMN/D yang berada 

dibawah wewenangnya), 2. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek 

integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur, 3. Akuntabilitas 

merupakan bagian dari sistem manejemen untuk menilai kinerja maupun unit 

instansi, 4. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang 

handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas, dan ketepatan waktu 

penyampaian informasi, 5. Adanya penilaian yang efektif dan independen 

terhadap akuntabilitas suatu instansi, 6. Adanya tindak lanjut terhadap laporan 

penilaian atas akuntabilitas. 

 Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit 

mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik 

mengharuskan lembaga – lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada 
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pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. 

Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya pengawasan intern yang akan 

mendukung dan mempengaruhi terciptanya akuntabilitas keuangan yang baik dan 

akuntabel. 

 Pengawasan yang baik akan menghasilkan akuntabilitas keuangan yang 

baik pula. Dengan demikian tujuan perusahaan yang ditetapkan akan mudah di 

capai, laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan 

akan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan 

intern adalah mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya 

perusahaan. Pengawasan intern juga dapat menyediakan informasi tentang 

bagaimana menilai kinerja perusahaan serta menyediakan informasi yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. 

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, peneliti menemukan 

permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan. Berikut ini adalah 

laporan realisasi anggaran pada tahun 2013 – 2015: 
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Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2013 

 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2013 

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 

2013 tidak dapat terealisasi sepenuhnya atau tidak mencapai 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung masih kurang optimal dalam menggunakan anggaran sehingga 

menyebabkan akuntabilitas keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bandung tidak akuntabel.  

No Uraian Anggaran 2013 

(Rp) 

Realisasi 2013  

(Rp) 

(%) 

1 PENDAPATAN 20.000.000.000,00 17.934.176.122,00 89,67 

2   Pendapatan Asli Daerah 20.000.000.000,00 17.934.176.122,00 89,67 

3      Lain-lain Pendapatan 

asli daerah yang sah 

20.000.000.000,00 17.934.176.122,00 89,67 

4 BELANJA 202.632.470.169,50 96.814.608.341,00 47,78 

5   Belanja Tidak Langsung 14.728.420.027,50 8.225.843.479,00 55,85 

6      Belanja Pegawai 14.728.420.027,50 8.225.843.479,00 55,85 

7   Belanja Langsung 187.904.050.142,00 88.588.764.862,00 47,15 

8      Belanja Pegawai 7.458.960.000,00 4.348.156.000,00 58,30 

9      Belanja Barang dan Jasa 15. 554.397.664,00 11.557.823.132,00 74,30 

10      Belanja Modal 164.890.692.478,00 72.682.785.730,00 44,08 

11 SURPLUS/DEFISIT (182.632.470.169,50) (78.880.432.219,00)  

12 SILPA (182.632.470.169,50) (78.880.432.219,00)  
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Tabel 1.2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2014 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2014 

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2014 hanya uraian pendapatan 

yang anggarannya terealisasi sepenuhnya atau mencapai target 100%. Namun 

pada uraian lain, penggunaan anggaran tidak terealisasi sepenuhnya bahkan hanya 

setengah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung masih kurang optimal 

dalam menggunakan anggaran sehingga menyebabkan akuntabilitas keuangan di 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak akuntabel 

No Uraian Anggaran 2014 

(Rp) 

Realisasi 2014  

(Rp) 

(%) 

1 PENDAPATAN 20.500.000.000,00 21.932.434.898,00 106,99 

2   Pendapatan Asli Daerah 20.500.000.000,00 21.932.434.898,00 106,99 

3      Lain-lain Pendapatan 

asli daerah yang sah 

20.500.000.000,00 21.932.434.898,00 106,99 

4 BELANJA 295.883.799.790,00 166.456.768.490,00 56,26 

5   Belanja Tidak Langsung 15.424.352.790,00 8.930.421.668,00 57,88 

6      Belanja Pegawai 15.424.352.790,00 8.930.421.668,00 57,88 

7   Belanja Langsung 280.459.447.000,00 157.526.346.822,00 56,17 

8      Belanja Pegawai 8.661.110.000,00 4.715.347.000,00 54,44 

9      Belanja Barang dan Jasa 28.803.152.997,00 13.173.490.352,00 45,74 

10      Belanja Modal 242.995.184.003,00 139.637.509.470,00 57,47 

11 SURPLUS/DEFISIT (275.383.799.790,00) (144.524.333.592,00)  

12 SILPA (275.383.799.790,00) (144.524.333.592,00)  
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Tabel 1.3 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2015 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2015 

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2015 hanya uraian pendapatan 

yang anggarannya terealisasi sepenuhnya atau mencapai target 100%. Namun 

pada uraian lain, penggunaan anggaran tidak terealisasi sepenuhnya bahkan hanya 

setengah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung masih kurang optimal 

dalam menggunakan anggaran sehingga menyebabkan akuntabilitas keuangan di 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak akuntabel 

 

No Uraian Anggaran 2015 

(Rp) 

Realisasi 2015  

(Rp) 

(%) 

1 PENDAPATAN 21.600.000.000,00 21.771.145.937,00 100,79 

2   Pendapatan Asli Daerah 21.600.000.000,00 21.771.145.937,00 100,79 

3      Lain-lain Pendapatan 

asli daerah yang sah 

21.600.000.000,00 21.771.145.937,00 100,79 

4 BELANJA 377.106.894.499,62 145.181.194.648,00 38,50 

5   Belanja Tidak Langsung 21.550.279.365,62 12.948.913.208,00 60,09 

6      Belanja Pegawai 21.550.279.365,62 12.948.913.208,00 60,09 

7   Belanja Langsung 355.556.615.134,00 132.232.281.440,00 37,20 

8      Belanja Pegawai 9.765.128.866,00 7.958.405.000,00 81,50 

9      Belanja Barang dan Jasa 21.535.593.358,00 14.807.291.770,00 68,76 

10      Belanja Modal 324.255.892.910,00 109.466.584.670,00 33,76 

11 SURPLUS/DEFISIT (355.506.894.499,62) (123.410.048.711,00)  

12 SILPA (355.506.894.499,62) (123.410.048.711,00)  
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Banyaknya uraian yang tidak terealisasi sepenuhnya dapat menyebabkan 

anggaran mengalami Surplus (Defisit) atau Silpa. Dalam akuntansi anggaran yang 

baik yaitu berapa yang dianggarkan terealisasi sepenuhnya. Ini menunjukkan 

bahwa akuntabilitas keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Bandung tidak akuntabel. 

Melihat penggunaan anggaran yang kurang optimal dan menyebabkan 

akuntabilitas keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung tidak akuntabel, di duga disebabkan oleh pengawasan intern itu sendiri. 

Karena pengawasan intern mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Jika 

pengawasan intern yang dilakukan sudah baik maka akuntabilitas keuangannya 

pun akan akuntabel, maupun sebaliknya jika pengawasan intern yang dilakukan 

masih rendah maka akuntabilitas yang dihasilkan pun tidak akan akuntabel. 

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan Bapak Hari 

Kuswandito (Kepala Seksi Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Bandung), peneliti menemukan beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan pengawasan intern yang menyebabkan akuntabilitas 

keuangannya tidak akuntabel. Berikut permasalahan yang peneliti temukan: 

1. Sikap para karyawan yang kurang memerhatikan pentingnya pengendalian 

dalam organisasi 

2. Tidak tercapainya target penyerapan anggaran 

3. Kurangnya pemantauan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya 

kesalahan. 
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Melihat belum maksimalnya pengawasan intern yang menyebabkan 

penggunaan anggaran kurang optimal dan akuntabilitas keuangannya tidak 

akuntabel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN 

DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH KOTA BANDUNG” 

B.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pengamatan dan data yang di dapatkan di Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka ditemukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya sikap karyawan yang menganggap penting pengawasan intern 

sehingga sulit untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan. 

2. Adanya penggunaan anggaran yang kurang optimal sehingga 

mengakibatkan kerugian daerah. 

3. Akuntabilitas keuangan tidak sepenuhnya tercapai dilihat dari realisasi 

anggaran yang tidak mencapai target atau kurang dari 100%. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh aktifitas pengendalian terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung? 

3. Seberapa besar pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh aktifitas pengendalian terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas keuangan 

daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori tentang 

ilmu administrasi keuangan Negara khususnya tentang pengawasan intern 

dan akuntabilitas keuangan daerah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam 

peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan mengenai pengawasan intern serta pengaruhnya 

terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 

c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan 

masalah yang diteliti oleh peneliti. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2014:7) mengatakan bahwa 

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, 

dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan public. 

 Selanjutnya administrasi juga harus dipandang sebagai moral dan etika. 

Karena pemerintah harus mengajak kebenaran dan kebaikan, serta melarang 

terjadinya dekadensi moral dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya. 

 M. Hadi dalam Bahrullah Akbar (2015:27) mendefinisikan bahwa 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang 

dimaksud. 

 Dapat disimpulkan arti dari administrasi keuangan Negara menurut Arifin 

P. Soeria Atmadja (2010:10) bahwa keuangan Negara dalam arti luas meliputi 

APBN, APBD, Keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, 

sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang 

mengelola dan mempertanggungjawabkannya.  

 Ruang lingkup pembahasan administrasi keuangan Negara tergantung dari 

sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berbeda akan mencerminkan 

ruang lingkup yang berbeda pula. Pembahasan Administrasi Keuangan 

dikelompokkan ke dalam lima pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan 



13 
 

 

ketatalaksanaan keuangan, keuangan Negara, administrasi Negara termasuk 

administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, 

dan pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka. 

 Pengawasan internal menurut Mulyadi (2014:163) mendefinisikan bahwa 

pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan 

manajemen. 

 Dimensi dari Pengawasan Intern menurut Mulyadi (2014): 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Aktivitas Pengendalian 

3. Pemantauan 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, peneliti hanya mengambil tiga 

dimensi pada Pengawasan Intern. Adapun unsur – unsur pengawasan internal 

menurut Mulyadi (2013:183) terdiri dari : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan – tindakan, 

kebijakan – kebijakan dan prosedur – prosedur yang merefleksikan 

keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik dan pihak 

lainnya terhadap pentingnya pengendalian intern bagi entitas. 
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2. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manejemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

3. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian 

internal sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas 

pengendalian internal secara terus menerus atau periodic oleh manajemen, 

untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah 

diperbaiki sesuai dengan keadaan. 

Berkaitan dengan akuntabilitas, Mardiasmo (2009:22) memberikan 

definisi mengenai akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban pemegang amanah 

(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dimensi dari 

akuntabilitas diantaranya: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum 

2. Akuntabilitas proses 

3. Akuntabilitas program 

4. Akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2009:22) 
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 Melihat dari pernyataan diatas, maka dengan demikian peneliti 

berpendapat bahwa adanya pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. Peranan antara kedua hal tersebut akan disajikan dalam 

kerangka pemikiran sebagai berikut. 

Tabel 1.4 

Konsep Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat di uji. Oleh 

karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat 

pernyataan (declarative) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu 

atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban 

tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah 

Variabel (x) 

Pengawasan Intern: 

1. Lingkungan 

Pengendalian 

2. Aktifitas Pengendalian 

3. Pemantauan 

Mulyadi (2013:183) 

Variabel (y) 

Akuntabilitas Keuangan 

Daerah: 

1. Akuntabilitas 

kejujuran dan 

akuntabilitas hukum 

2. Akuntabilitas program 

3. Akuntabilitas 

kebijakan 

Mardiasmo (2009:22) 

 

Bastian (2004:51) 
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hipotesis di uji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui 

kebenaran atau ketidakbenaran untuk menerima atau menolak jawaban tentative. 

(Ulber Silalahi, 2012:160). 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. (Sugiyono, 2012:64) 

 Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel 

atau lebih. (Sugiyono, 2012:69) 

 Berdasarkan asumsi, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut: 

1. H1 : β > 0 : Terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah 

Ho : β ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah 

2. H1  :  β > 0 : Terdapat pengaruh aktifitas pengendalian terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah 

Ho  :  β  ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh aktifitas pengendalian terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah 

3. H1  :  β  > 0 : Terdapat pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah 
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Ho : β ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah 

4. H1  :  β > 0 : Terdapat pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah 

Ho : β ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah. 

 

 

 

 


